LIF
Med ökad kunskap om läkemedel kan vård och behandling genomföras på bättre sätt och
därmed leda till förbättrad hälsa och livskvalitet.
Jag heter Anders Blank och är VD för LIF – branschorganisationen som företräder de
forskande läkemedelsföretagen.
De forskande läkemedelsföretagen investerar årligen cirka15 miljarder kronor i forskningsoch utvecklingsarbete i Sverige. Den totala exporten av läkemedel uppgår till cirka 60
miljarder kronor samtidigt som vi till Sverige importerar läkemedel för ca 30 miljarder
kronor. Det innebär att vårt handelsöverskott med läkemedel uppgår till cirka 30 miljarder
kronor årligen.
LIF är branschorganisationen för forskande läkemedelsföretag verksamma i Sverige. Vi har
cirka 80 medlemsföretag, med totalt ca 13 000 anställda i Sverige, som tillverkar ungefär 80
procent av de läkemedel som säljs här.
LIF målsättning är att svensk hälso-och sjukvård ska hålla högsta möjliga kvalitet och att
moderna läkemedel är en självklar del.
Vad innebär då detta?
Vi bedriver påverkansarbete i viktiga policyfrågor genom partnerskap och kontakter med
myndigheter, organisationer och beslutsfattare som är viktiga för branschen.
LIF är också en serviceorganisation som företräder medlemmarna i gemensamma frågor.
Medlemsföretagen informeras om utvecklingen inom olika sakområden som kan påverka
förutsättningarna för deras verksamhet i Sverige.
En viktig uppgift för LIF är att betona vikten av korrekt läkemedelsbehandling, men också att
informera om de värden som läkemedel bidrar med såväl för patienter, hälso- och sjukvård
som för samhället i stort. Moderna läkemedel ökar hälso- och sjukvårdens effektivetet och
kvalitet, vilket gynnar patienterna samtidigt som det sparar kostnader i andra delar av
samhället.
LIF:s verksamhet spänner över ett brett fält och delas in i 7 strategiska områden:
-

Forskning- och utveckling
Hälso- och sjukvårdens kvalitet och finansiering
Ansvarsfullt företagande
FASS med samlad information om alla läkemedel i Sverige
Egenvård
Veterinärmedicin och
Patientsäkerhet

Patientsäkerhet följer som en röd tråd genom hela LIF:s verksamhet och omfattar allt från
forskning, utveckling och tillverkning av läkemedel till behandling och uppföljning.
Så LIF och de forskande läkemedelsföretagen vill bidra till att patienter i Sverige ska känna
trygghet med läkemedelsbehandling och att resultatet blir det bästa möjliga.

